
J NURS SCI   Vol 36 No 1 January - March 2018

Journal of Nursing Science 73

Relationships among Children’s age, Caregivers’  
Perceived Severity of Illness, Stress, Social Support and 
Quality of Life among Caregivers of Children with 
Congenital Heart Disease*

Muslin Chanpa1, Wanida Sanasuttipun, RN, PhD1, Arunrat Srichantaranit, RN, PhD1

Corresponding Author: Associate Professor Wanida Sanasuttipun, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 
10700, Thailand; e-mail: wanida.saa@mahidol.ac.th
* Master’s thesis, Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing, Faculty of Nursing and Faculty of Graduate 
 Studies, Mahidol University
1 Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand 

J Nurs Sci. 2018;36(1):73-86

Abstract
 Purpose: To examine relationships between age of patients, severity of illness, stress, social 
support and quality of life among caregivers of children with congenital heart disease.
 Design: Correlational descriptive design.
 Methods: The study sample included 85 caregivers of children with congenital heart disease 
aged birth to 15 years attending at the Heart/Cardiovascular Center, Chiangrai Prachanukroh  
Hospital. The sample was selected by convenience sampling. Questionnaires were used in collecting 
data including 1) demographic data questionnaire 2) perception of severity of illness questionnaire 
3) stress questionnaire 4) social support questionnaire and 5) quality of life questionnaire. Data were 
analyzed using descriptive statistics and Spearman’s rank-order correlation. 
 Main findings: The study findings revealed that age of patients and severity of illness were not 
correlated with quality of life among caregivers of children with congenital heart disease (rs = .030, 
p = .39, and rs = - .127, p = .12, respectively). Stress was negatively and moderately correlated with 
quality of life among these caregivers (rs = - .574, p < .01). Social support was positively and  
moderately correlated with quality of life among these caregivers (rs = .603, p < .01).
 Conclusion and recommendations: According to the study findings, quality of life among 
caregivers of children with congenital heart disease was at a moderate level which was correlated 
with stress and social support. Therefore, healthcare team, especially professional nurses should 
assist these caregivers to reduce their stress and provide social support in all aspects in order to 
improve their quality of life.
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ความสัมพันธ์ระหว่างอายุผู้ป่วย การรับรู้ความรุนแรงของโรคของ
ผู้ดูแล ความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิต 
ของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด*

มัสลิน จันทร์ผา1, วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์, PhD1 อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์, ปร.ด.1

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด	และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ

ผู้ป่วย	 การรับรู้ความรุนแรงของโรค	 ความเครียด	 และการสนับสนุนทางสังคม	 กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจ

พิการแต่กำาเนิด

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาเชิงความสัมพันธ์

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	 ผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดต้ังแต่แรกเกิดถึง	15	ปี	จำานวน	85	ราย	 

ท่ีเข้ารับการรักษาท่ีศูนย์โรคหัวใจ	 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์	 ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก	รวบรวม

ข้อมูลโดยใช้	1)	แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	2)	แบบประเมินการรับรู้ความรุนแรงของโรค	3)	แบบสอบถามความเครียด	

4)	 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม	 และ	 5)	 แบบวัดคุณภาพชีวิต	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 และ 

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สปียร์แมน	

 ผลการวิจัย: ผลการศึกษาพบว่า	อายุผู้ป่วยและการรับรู้ความรุนแรงของโรค	ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ

ผู้ดูแล	(r
s
	=	.030,	p	=	.39	และ	r

s
	=	-	.127,	p	=	.12	ตามลำาดับ)	ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิต

ของผู้ดูแลในระดับปานกลาง	(r
s
	=	-	.574,	p	<	.01)	และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต

ของผู้ดูแลในระดับปานกลาง	(r
s
	=	.603,		p	<	.01)

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง	ซ่ึงปัจจัยท่ีมีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตขอผู้ดูแล	คือ	ความเครียด	และการสนับสนุนทางสังคม	ดังน้ัน	บุคลากรทีมสุขภาพ	โดยเฉพาะ

พยาบาลวิชาชีพควรให้ความช่วยเหลือเพ่ือลดความเครียดแก่ผู้ดูแล	 และให้การสนับสนุนทางสังคมในทุกๆ	 ด้าน	 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลให้ดีข้ึน

คำาสำาคัญ:	ผู้ดูแล	โรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด	คุณภาพชีวิต	การสนับสนุนทางสังคม	ความเครียด
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